
NR. 27
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X
Verschijnt driemaandelijks  
Hefboom, Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

D I T  I S  E E N  N I E U W S B R I E F 
S P E C I A A L  V O O R  A L L E 
A A N D E E L H O U D E R S 
V A N  H E F B O O M

I N  D I T  N U M M E R :

Editie maart-mei 2016 – P 908.103

In de kijker: Hefboom Advies

Een Impulskrediet voor The Happy Bees

Met uw geld: De Link vzw zet in op 
armoedebestrijding

AANDEELHOUDERS



Hefboom Advies:
Externe erkenningen …
waar we best trots op zijn. 

Lees even mee: 

1. Erkend adviesbureau 
binnen de sociale 
economie

Dankzij deze erkenning 
kunnen organisaties uit 
de sociale economie al 
15 jaar lang (een deel 
van) de kostprijs van een 
adviesopdracht recupereren 
via premies. Hefboom gaat 
niet alleen in op vragen vanuit 
de sector, maar detecteert 
ook trends en tendensen en 
speelt daarop in.

2. Qfor-erkenning
Hefboom Advies liet 
de klanttevredenheid 
doorlichten aan de hand van 
de Europees erkende Qfor 
audit voor kwaliteitsmeting 
en –verbetering. Om het Qfor-
Label te behalen, is een score 
nodig van meer dan 80%. Een 
opdracht waar Hefboom met 
glans in slaagde. 

3. Erkend dienstverlener 
binnen de KMO-
portefeuille
Ook deze erkenning is het 
resultaat van een doorlichting 
door een extern auditbureau. 
Naast klanttevredenheid 
werden hier bijvoorbeeld ook 
onze ervaring en algemene 
betrouwbaarheid of integriteit 
onder de loep genomen. 
KMO’s uit het Vlaams Gewest 
kunnen binnen de KMO-
portefeuille van een korting 
genieten van 50% (tot 
maximum 2.500 euro per jaar) 
op onze adviesverlening. 
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Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 21 mei 2016: jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingIntussen loopt onze aandeelhouderscampagne verder. Koop extra aandelen en nodig ook vrienden en familie uit om ethisch te sparen. We houden u op de hoogte over het effect van onze gezamenlijke inspanning!



Hefboom Advies:
Externe erkenningen …
waar we best trots op zijn. 

Marc kweekt al jarenlang bij-
envolken (zo’n volkje bestaat 
uit een 50.000 bijen onder de 
hoede van één koningin), zet 
deze uit in fruitplantages en 
op bedrijfsterreinen, verkoopt 
honing en andere bijenpro-
ducten, en geeft workshops 
rond bijen en imkeren.  

Die veelheid aan activiteiten, 
en de bijhorende investerin-
gen, deden Marc beseffen 
dat er, nog meer dan een 
gepassioneerd hobbyist, een 
gedreven ondernemer in hem 
schuilt. 

Marc pakte de uitdaging 
voorzichtig aan en volgde de 
starterscursus Start!  bij het 
Starterslabo in het gebouw 
van Stebo in Genk. 

‘Bij Stebo leerde ik 
de kneepjes van 
het ondernemen én 
daar zitten de juiste 
mensen om starters 
een goede start te laten 
nemen. Ik heb er ook 
kennis gemaakt met 
Impulskrediet. Ik had er 
zoveel vertrouwen in dat 
ik ook langs deze weg 
mijn financiering wou 
laten gebeuren’.

Met een Impulskrediet van  
€19.000 investeerde Marc 
bijvoorbeeld in bijkomende 
bijenkasten, maar ook in de 
aankoop van een tent om 

op markten te kunnen staan, 
en in de uitwerking van een 
eigen huisstijl en website. 

Behalve particulieren polsten 
ook bedrijven als Ikea Hasselt 
of Giovani Oosters van B&B 
Vous Lé Vous  al naar de 
mogelijkheden tot samenwer-
king. De belangstelling voor 
de bijenwereld groeit, en dat 
is broodnodig. Bijen zijn een 
bedreigde diersoort, terwijl 
ze -nog meer dan andere 
insecten- nodig zijn voor de 
bestuiving van groenten en 
fruit, dus voor een groot deel 
van onze voedselproductie. 
Werk aan de winkel voor The 
Happy Bees. 

Maak kennis met Marc Severi, in een voormalig leven aan 
de slag als treinbestuurder, momenteel werkzaam op de 
groendienst van de stad Hasselt, al jaren vrijwillig in de 
weer als Hasselts stadsimker… en sinds kort ook zelfstandig 
ondernemer in bijberoep.

Als een hobby 
uit de hand loopt

 �www.thehappybees.be 
 Marc Severi

Ook dol op honing, 
een natuurproduct 
van eigen bodem? 
Mail uw volledige  
naam en adres naar  
hefboom@hefboom.be 
met de vermelding ‘Happy 
Bees’. Uit alle inzendingen 
die ons voor 1 april 
bereiken, selecteren we de 
gelukkige winnaar van een 
verrassingspakket.

Wedstrijd



M E T  U W  G E L D

De missing 
Link in
armoedebeleid

Lange tijd was er in 
armoedebestrijding bijna 
uitsluitend aandacht 
voor de buitenkant 
van armoede: slechte 
huisvesting, lage 
scholingsgraad, weinig 
inkomen. De Link vzw 
introduceerde aandacht 
voor de binnenkant: de 
impact van kwetsuren die 
mensen in armoede met 
zich mee dragen, zoals 
bijvoorbeeld een onveilige 
hechting of een laag 
zelfbeeld. 

Met de opleiding en tewerkstelling 
van ervaringsdeskundigen in 
armoede maakt De Link vzw het 
belevingsaspect van armoede 
zichtbaar.

Die aanpak werkt: aandacht voor parti-
cipatie van mensen in armoede is voor 
het eerst volwaardig geïntegreerd in het 
Vlaams actieplan armoedebestrijding 
2015-20. Bovendien zijn steeds meer 
sociale en overheidsorganisaties ervan 
overtuigd dat de kennis en expertise van 
ervaringsdeskundigen nodig zijn om hun 
aanbod en dienstverlening doelgroep-
gericht uit te bouwen. De Link vzw heeft 
een pool van ervaringsdeskundigen 
die voor kortere of langere tijd kunnen 
worden ingehuurd voor advies, coaching 
en vorming. Ze ondersteunen ook bij de 
aanwerving van ervaringsdeskundigen. 

Gezien de belangstelling voor de aanpak, 
zet coördinator Toon Walschap in op 
groei en op het uitbouwen van een solide 
organisatie.  “Voor onze basiswerking 
worden we gefinancierd vanuit verschil-
lende departementen: welzijn, onderwijs 
en werk (VDAB). Ik streef naar de uitwer-
king van één convenant met de Vlaamse 
overheid, waarin alle inspanningen worden 
gebundeld en waarin grotere zekerheden 
worden ingebouwd - wat in een organisa-
tie waar zo’n 20 mensen werken uiteraard 
zeer belangrijk is”. 

Een heikel punt voor een organisatie 
als De Link vzw, is dat een deel van 
de subsidies met vertraging worden 
uitbetaald. 

Hefboom verzekert de continuïteit van 
de werking door overbruggingskredieten, 
zeg maar de prefinanciering van voorziene 
subsidies. Toon Walschap: “De sterkte van 
Hefboom is dat het zowel de noden van 
de sociale sector als de werking van de 
overheid door en door kent. De voorde-
lige rentevoet die Hefboom aanbiedt, is 
natuurlijk ook meegenomen, net als het 
feit dat Hefboom enkel intresten aanrekent 
vanaf het moment dat middelen wor-
den opgenomen, en dus niet vanaf het 
moment dat ze ter beschikking worden 
gehouden. Bij klassieke banken is dat een 
ander verhaal”. 

Meer weten? 
 �www.delinkarmoede.be 
Via deze websiteskan u ook inschrijven 
op de nieuwsbrief van vzw De Link.


